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Olá amiguinho(a), tenho uma nova proposta para ti. 

Vem aprender a meditar. Convido-te a leres os 

ensinamentos que se seguem e de seguida a 

experimentares a meditação. Sei que vais adorar! 

Nas duas últimas páginas apresentamos para os pais e educadores os 

objetivos específicos a atingir pela criança/jovem com o exercício da 

meditação e visualização criativa. 
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EXERCÍCIO DE MEDITAÇÃO – VISUALIZAÇÃO CRIATIVA 

Antes de ouvires a gravação, lê atentamente a explicação que se 

segue, ou ouve as orientações dos teus pais e /ou professores.  

 

- O que é meditar? 

Meditar é um momento de relaxamento em que te desligas do 

mundo que te rodeia, desligas das tuas preocupações e vives o 

momento com tranquilidade. Serve para renovares as tuas forças 

íntimas. Sentir-te a ti próprio. Pacificar-te.  

 

- Como relaxar? 

Para relaxar, devemos procurar um lugar calmo. Podemos ficar 

sentados ou deitados. É importante sentirmo-nos bem. O 

fundamental no relaxamento é a respiração.  

 

A respiração pausada, permite-nos acalmar a nossa mente, o 

nosso corpo e eliminar as toxinas que acumulamos no nosso dia-a-

dia.  

 

Assim: Devagar, inspira pelo nariz, retém a respiração um 

bocadinho e bem devagar, vai expirando abrindo suavemente os 

lábios (como verás no exercício das “Bolinhas de Sabão”).  
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Durante a respiração vais relaxar cada parte do teu corpo 

começando por relaxares a cabeça, até chegares aos pés. Este 

exercício irá permitir que tu deixes as tuas preocupações de lado 

e te ocupes do momento presente: Sentir-te a ti próprio. 

Acalmar! 

- Durante o relaxamento como orientar o pensamento a 

direções mais elevadas?  

O exercício da respiração “obriga-te” a não divagares nos 

pensamentos. Por vezes, durante a meditação, surgem alguns 

pensamentos provenientes das nossas preocupações. Quando 

assim acontece, faz o exercício da respiração e segue a 

orientação da voz. Também poderás sentir vontade de te 

mexeres. Se isto acontecer, não faz mal, realiza o teu desejo 

calmamente e continua o exercício concentrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê com atenção o exercício que se 

segue para depois conseguires 

aplicar e realizar a proposta da 

meditação tranquilamente. 
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Exercício preparatório “Bolinhas de Sabão” – neste exercício 

irás aprender a fazer uma respiração pausada e a trazer a tua 

atenção para o momento presente. Cuidarás da respiração e irás 

apreciar as bolinhas de sabão que vão surgindo. É uma boa prática 

para depois iniciares o processo de visualização criativa. É 

essencial para quem nunca fez exercícios de relaxamento e 

meditação. Após compreenderes bem a forma de respirar e de 

relaxares não necessitarás mais do treino com bolinhas de sabão 

reais.  

 

Vamos ao exercício - Como fazer? Conheces os frasquinhos 

próprios para fazermos bolinhas de sabão? Pois é isso mesmo. 

Coloca água e sabão e prepara-te para fazeres as bolinhas: 

inspira profundamente pelo nariz, retém a respiração e, de 

seguida, sopra devagarinho abrindo suavemente os lábios, para o 

bastão e verás que sairão muitas bolinhas de sabão. Repara em 

cada uma das bolinhas que vão subindo e rebentando. Tenta 

perceber as suas cores, segue-as com os teus olhos… Repete 

algumas vezes, cuidando da respiração e termina. Foi divertido? 

Como te sentes? Menos preocupado e mais relaxado, não é? Boa! 

Podes fazer este exercício as vezes que quiseres, sobretudo 

quando estás mais ansioso. Podes contar as bolinhas, ver as suas 

cores… Vais ficar mais relaxado.  
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Na meditação que se segue irás fazer “Bolinhas de sabão” 

imaginárias. Assim cuidarás da tua respiração e vais conseguir 

relaxar melhor. Ok?  

 

1. Meditação Bolinhas de Sabão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta meditação vai-te ajudar a lembrar o quanto és uma pessoa 

maravilhosa, divina, capaz de brilhar com as forças do Amor.  

A partir deste exercício e de compreenderes como relaxar, 

poderás experimentar outras meditações de visualização criativa 

que iremos propor mais tarde. 

 

 

 

Qual é o objetivo da 

meditação “Bolinhas de 

Sabão”? 
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Meditação “Bolinhas de Sabão” 

 

Olá! Convido-te a fazer a meditação “Bolinhas de sabão”. 

Certamente, já experimentaste fazer o exercício com as bolinhas de 

sabão que te propusemos. Vamos recordar como fazer a respiração 

pausada: inspiras pelo nariz… e de seguida sopras devagarinho e vais 

imaginar uma serie de bolinhas de sabão. Tudo de forma calma, sem 

pressa. Dá para perceber? Então vamos a isso! 

 

Coloca-te numa posição confortável, sentado ou deitado, fecha os 

olhos e, agora, ouve a música. Inspira pelo nariz devagarinho, retém 

a respiração, expira devagarinho como se estivesses a soprar para 

fazeres muitas bolinhas de sabão. Isso… 

Repete mais uma vez: inspira… e expira devagarinho imaginando 

muitas bolinhas de sabão a voar.  

Mais uma vez, inspira… e sopra devagarinho pela boca, 

tranquilamente, imaginando muitas bolinhas de sabão a voar. Isso, 

relaxa. 

E agora, repara nessas bolinhas, nas suas cores, tão brilhantes… 

Vamos imaginar uma bolinha que aumentou o seu tamanho, bem à 

nossa frente … 

Ela emite uma cor dourada, brilhante e linda… Consegues imaginá-la? 

Isso… Vamos segui-la… Que linda! Vamos imaginar a bolinha a abrir 

uma porta e a convidar-nos a entrar.  

Transcrevemos a meditação que está 

gravada em vídeo. Vais adorar!  
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Acomoda-te nessa bolinha… Vamos baloiçar… baloiçar… Como é bom 

baloiçar suavemente dentro dessa bolinha tão dourada… 

Inspira… Expira devagarinho e, tranquiliza-te… isso. 

Vamos relaxar ainda mais o nosso corpo… Vamos imaginá-lo por 

dentro e levar essa cor dourada e brilhante para cada parte do nosso 

corpo.  

Vamos viajar para dentro de nós… vamos levar essa cor tão linda e 

limpar o nosso corpo por dentro… Vamos fazer a nossa respiração 

pausada, tranquila.  

Inspira calmamente… e expira devagarinho…  

Começamos pela cabeça. Vamos limpá-la com o dourado da bolinha… 

imagina a tua cabeça a ficar dourada como a bolinha …  

Vamos limpar a nossa cabeça… tiramos os medos… as nossas 

angústias e deixá-la completamente dourada. Pintamos a nossa 

cabeça de dourado. Que bom! 

  

Respira pausadamente. Tranquiliza  

 

Relaxa a tua face, as orelhas, a testa, o queixo e vamos deixar a 

nossa cabeça, toda ela, completamente dourada, brilhante e 

tranquila… 

Inspira, retém… expira devagarinho. Isso…  

Continuamos a nossa viagem, e descemos deixando um rasto 

dourado no pescoço, nos ombros, isso… Vamos visitar o nosso 

coração…Tranquiliza-te. Vamos levar esse tom dourado ao coração. 

Vamos limpá-lo, deixá-lo brilhante. Que bom!  

 

Vamos agora às nossas costas e tudo a ficar tão dourado. Relaxa! 

Tudo a ficar tão dourado! Relaxa… 

Agora o braço direito… a mão… o braço esquerdo… a mão… os dedos. 

Tudo fica muito dourado. Isso. Relaxa. 
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Vamos relaxar a nossa barriga… pouco a pouco ela fica luminosa 

também… com um tom dourado.  

 

Vamos relaxar as nádegas, as pernas… os joelhos… os pés… Como 

está tudo tão luminoso… as nossas pernas estão relaxadas. Vamos 

deixá-las caídas. Relaxa.  

 

Voltemos agora ao nosso coração… Sente o bater do teu coração. Tão 

bom. Vamos imaginar que dele sai uma luz brilhante, amorosa e que 

se espalha por todo o teu corpo. Tranquiliza-te. 

 Inspira, expira pausadamente, relaxa  

 

Repara como o teu corpo tornou-se como a bolinha de luz… Que bom! 

Tanta luz! Completamente dourado. 

É o momento de te lembrares o quanto és divino. Que bom! Somos 

feitos de amor. Tão bom recordar isso! 

E vamos repetir para nós mesmos:  

Eu Sou Luz! Eu Sou Divino! Eu Sou Amor! Eu Sou Amor! 

 

E agora que estamos relaxados, cheios de força, revigorados no Amor 

cheios de luz, tranquilos, vamos trazer essa memória de amor para a 

nossa vida, para o nosso dia-a-dia.  

Lembra-te: Tu és divino! 

 

E agora vamos começar a despertar… 

Mexe as tuas mãos devagarinho… mexe as pernas… podes 

espreguiçar… tranquilo, abre os teus olhos, isso… e cheio de gratidão, 

vamos dizer: 

 

Obrigado Senhor, porque eu existo! 
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Objetivos específicos a atingir pela criança/jovem no 

exercício da meditação: 

 

1- Acalmar; Disciplinar; Absorver inspiração Divina 

2– Levar a criança/jovem a conectar com a sua mais pura 

essência; 

3– Despertar o seu entendimento sobre Vida; compreender que 

tudo está interligado; Harmonizar-se com o todo; 

4- Entrar em equilíbrio, crescendo de dentro para fora; 

5- Revigorar-se no Amor. 

 

A proposta ora apresentada tem por principal objetivo auxiliar as 

crianças/jovens no reequilíbrio das suas forças íntimas, 

encontrando respostas sublimes, envoltas em sentimentos de 

amor.  

Nos tempos de transformação que vivemos, urge a mudança de 

paradigmas e é necessário colocar no processo educativo do Ser, 

ferramentas úteis à sua transformação espiritual que venham 

dar novas respostas às novas necessidades. A nova geração 

reencarna neste momento numa época difícil: apesar de tudo 

estar a decorrer de acordo com a Providência Divina, existe um 

caos nos corações descrentes daqueles que os acolhem: pais, 

professores, sociedade em geral. Muitas famílias vivem esta 

época de mudança com medos, inseguranças, sem conseguirem 
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ativar as forças naturais inerentes a todas as criaturas divinas. 

Agarrados que estão a atavismos ferrenhos, não compreendem 

que a Vida chama por todos. A força da Fé, a força da Caridade, 

a força da Esperança, ainda encontra a barreira do Homem velho. 

 

Entretanto, são chegados os tempos! No livro “A Génese- os 

milagres e as predições segundo o Espiritismo” de Allan Kardec, 

no cap. XVIII, item 28, lemos: “ A nova geração, devendo fundar 

a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma 

razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato de bem e 

das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo 

grau de adiantamento anterior. Ela não será composta de 

Espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já 

progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias 

progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador.” 

 

Esta proposta de meditação, na componente Visualização 

Criativa, baseada e inspirada nos ensinamentos trazidos pela 

psicografia de Divaldo Franco, vem ao encontro desta 

necessidade. A criança/o jovem da nova Era, mais inteligente, 

mais ativa ou mais introvertida, seja mais evoluída ou não, 

necessita de amparo, de carinho e de uma educação integral, 

reveladora da sua espiritualidade.  

 


